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1.Tittel:  

Lese- og skriveteknolgi for elever med dysleksi i tre nordiske land. 

 

2. Forfattere:  

Margunn Mossige, førstelektor, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i 

Stavanger, Norge  

Linda Refvik, universitetslektor, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i 

Stavanger, Norge  

Helle Bundgaard Svendsen, Ph.d. VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling, 

VIA University College, hbs@via.dk, Danmark 

Idor Svensson, professor i klinisk psykologi, Institutionen for Psykologi ved Linneuniversitetet, 

Växjö, Sverige 

  

3. Forskningsemne:  

Forskningsemnet er lese- og skrivetekonologi (LST) som tas i bruk av 11-12 år gamle elever med 

dysleksi, og den utvikling av mestring og selvfølelse når det gjelder tilegnelse av tekst og 

produksjon av tekst hos elevene i løpet av et år - innenfor ulike kontekster i tre nordiske land. 

4. Teoretisk rammeverk:  

Studien, som er under utvikling, vil bruke begrepet lese- og skriveteknologi (LST) i stedet for det 

engelske begrepet assistive technology, det dansk/norske begrepet kompenserende teknologi eller 

svenske assisterande teknik. Med begrepet lese- og skriveteknologi (Arendal, Kongskov, & 

Svendsen, 2016) settes en inkluderende dagsorden med fokus på funksjoner framfor programmer, 

ved at lese- og skriveteknologi kan trekkes inn i den daglige undervisning. LST-funksjoner som 

ordforslag, opplesing og stavekontroll ser ut til å styrke både lesingen og skrivingen til elever med 

lese- og skrivevansker, særlig når den inkluderes i undervisningen på en målrettet måte (Arnbak & 

Klint Petersen, 2016; Svendsen, 2016; Young & MacCormack, 2014). Dessuten ser bruk av LST til 

å ha positive virkninger på motivasjon (Brackenreed, 2008; Fasting, 2008; Föhrer & Magnusson, 

2003: Lindeblad, E., Svensson, I. & Gustafson, S., 2016; Lindeblad, E., Nilsson, S., Gustafson, S., 

& Svensson, I., 2017; Nordström, T., Nilsson, S., Gustafson, S., & Svensson, I., 2018) og gi større 
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selvstendighet (Brackenreed, 2008; Ruffin, 2012). Likevel viser det seg at elever i Norge og 

Danmark i mindre grad enn man skulle tro, tar i bruk denne teknologien i sitt skolearbeid (Mossige 

m.fl., under prod., Arnbak & Klint-Petersen, 2016), men mye tyder på at elever med stor grad av 

lese- og skrivevansker i større grad enn elever med lettere vansker tar i bruk teknologi (Arnbak & 

Klint-Petersen, 2016). 

  

5. Metodologi/forskningsdesign: 

Prosjektet vil bestå av casestudier på to senter i Danmark og to skoler i henholdsvis Norge og 

Sverige, med 4 elever i hvert land. Hver elev vil bli undersøkt ved start og slutt av et studieår. I 

dette studieåret vil elevene i Danmark gjennomgå en opplæring i bruk av LST i spesielle sentra, 

elevene i Norge vil gå på skoler hvor alle lærerne deres er med i kompetanseutviklingsprogrammet 

Språkløyper og arbeider med pakken som har LST som tema, mens elevene i Sverige vil gå på 

skoler med utstrakt bruk av IKT, men uten ekstra tiltak ut over de som normalt gjennomføres.  

Elevene vil bli utvalgt på grunnlag av dysleksidiagnoser, og de skal ikke ha tilleggsvansker, men 

deres profil når det gjelder lese- og skriveferdigheter vil kunne variere. Vi vil studere hvert individ 

ved hjelp av et ”single-subject-design” og ikke ha kontrollgruppe.  

Både før- og ettertesten skal utforske elevens evne til å tilegne seg og å produsere tekst, både uten 

lese og skriveteknologi og med den lese- og skriveteknologi eleven til da behersker med bruk av 

eget utstyr. Produktene etter lese- og skrivetester vil inngå i en vurdering, men like så viktig er det å 

få informasjon om prosessen hvor de tilegner seg og produserer tekst; dette gjøres ved hjelp av 

sammenlikning av lytting og lesing med LIXa tekster (tekster som er så like som mulig), 

skjermopptak og videoopptak med think aloud, samt observasjon. I tillegg vil vi gjennom intervju 

undersøke elevenes vurdering av resultatene sine, lese- og skriveprosessen, teknologien de bruker, 

deres vurdering av mestring og deres selvfølelse.  

Vårt mål med dette er å finne ut hvordan elevene utvikler seg med hensyn til å tilegne seg tekst og 

skriftlig formidling, bruk av LST og hvordan de utvikler selvstendighet i en alder hvor LST tas i 

bruk i stor grad.  

Elevenes opplæringsmiljø med hensyn til inkludering, lærernes kompetanse, tilgang til spesifikk 

opplæring, utstyr og programmer, skolens organisering, samt hjelp til eleven i hjemmet vil selvsagt 

ha betydning for resultatene. Av den grunn vil to danske kompetansesenter, og to norske og to 



svenske skoler hvor elevene går, være partnere i prosjektet og beskrive læringsmiljøet på den 

enkelte skole, med hensyn til opplæring i LST.    

 

6. Forventa konklusjoner/funn: 

Vi forventer gjennom analyser av de ulike case å hente ut informasjon om hvordan elever i alderen 

11- 12 år tar i bruk lese- og skriveteknologi, hvordan de utvikler sin tekstkompetanse og hvordan de 

utvikler sin mestring og selvfølelse.  

Det vil være tolv ulike elever og seks ulike kontekster.  Vi vil på denne måten få belyst ulike 

faktorer som spiller inn når elever med dysleksi tar i bruk LST, og samspillet mellom dem.  

 

7. Relevans for forskningsfeltet 

En kvalitativ casestuide hvor en både ser på individet, dets bruk av teknologi, dets utvikling når det 

gjelder tekstkompetanse og teknologibruk, samt opplæringsmiljøet, vil kunne gi retning for videre 

studier. Der er ikke er mye forskning på bruken LST i en autentisk skolekontekst eller i 

inkluderende læringsmiljøer (Abbott, 2007; Dobs, 2014; Young & MacCormack, 2014), spesielt 

ikke innenfor Skandinavia, og denne studien vil da bidra til grunnleggende kunnskap når det gjelder 

innføring og bruk av moderne lese- og skriveteknologi. 

 

   

 

  


